
Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
konané dne 24. listopadu 2016 

_______________________________________________________________ 
 
3.01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových 
mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf         
 
Předkládá: ThMgr. Roland Solloch 
                     místostarosta 
 
 
Odůvodnění:  
V souvislosti s poskytováním povinného předškolního vzdělávání předkládám na základě 
ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských 
škol zřizovaných městem Varnsdorf s účinností od 1. ledna 2017.         
 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanoví 
školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v předloženém 
znění. 
 
 
 
Příloha:  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských 
škol zřizovaných městem Varnsdorf.         
 
 
 



M Ě S T O   V A R N S D O R F 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,  
 

kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol  
zřizovaných městem Varnsdorf  

 
Zastupitelstvo města Varnsdorf se na svém zasedání dne ............. 2016 usneslo usnesením 
č. xxx/xx  vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

 
Článek 1 

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol 
 
1) Město Varnsdorf (dále jen „město“) zřídilo následující mateřské školy, pro které se podle 

zákona vymezují školské obvody spádové mateřské školy: 
a) Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková 

organizace; 
b) Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace; 
c) Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace; 
d) Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace; 
e) Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180, příspěvková organizace; 
f) Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace; 
g) Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace; 
h) Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace. 
 

2) Školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem uvedených v odst. 1 tohoto 
článku se vymezují územím celého města. 

 
Článek 2 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.  
 
 
 
 
 

 
………………………………. ………………………………. 

Josef Hambálek 
místostarosta 

Ing. Stanislav Horáček  
starosta 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: .................. 2016 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  .................. 2016 
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